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  !موقعيت زنان کارگر در ايران

    
 ماه هشتاد و پنجآبان دهم فه                                                                                            بهرام رحمانی 
 

  

در بسياری از . گذرد میبين زن و مرد آزادی و برابری  برقرارینزديک به يک قرن از مبارزه زنان برای

ده است، اما حداقل قوانين حاکم بر جامعه حقوق زن و مرد کشورها اگر مسائل زنان به طور کامل در جامعه حل نش

 کشورهايی  در به ويژهو مانده و در حال توسعهاما در کشورهای عقب. را به طور برابر به رسميت شناخته است

 بين زن و  و تبعيض نابرابریاند،کرده حاکم  را بر جامعه سال پيش١۴٠٠ قوانين اسالمیها حکومت ايران که نظير

  با رشدستيز بعد از يک قرن مبارزه و تالش نه تنها کاهش نيافته، بلکه در زير قوانين زن و ستم بر زنانردم

   .تر نيز شده است سخت زنان زندگیشرايط،  مردساالریگرايش ارتجاعی اسالمی و

تری را به بازار  بيشتر، کودکان و زنانداران به دنبال نيروی آار ارزان با انقالب صنعتی و رشد صنعتی، سرمايه

 مشغول به آار شدند، اما به دليل  و مزارعهاها و کارگاهپای مردان در آارخانه  زنان پا به .کار مزدی کشاندند

داران در دوران رونق اقتصادی سرمايه. گرددها پرداخت میتری به آن اجتماعی مزد آم اقتصادی وهای ساختار

شود اولين دسته کارگران اما به محض اين که بحران و رکود اقتصادی نمايان میکنند را استخدام می زنان زيادی

داران آگاهانه با تفرقه انداختن ميان کارگران زن و مرد در  از اين رو، سرمايه.دهندی را زنان تشکيل میاخراج

 طريق از اين تا دهند میدر مقابل هم قرار  کرده وها را به عنوان رقيب آاری و اقتصادی معرفیتر مواقع آنبيش

تری اش دارد، در سطح پايينسازی با زيست و زندگی کارگر و خانوادهدستمزدها را که نقش بسيار سرنوشتنيز 

  .نگاه دارند

 برای آن آه نگذارد آارگران توان مطالبه دستمزدی باالتر و شرايط آاری یدارگفت سرمايه می، به درستیمارآس

قدر زياد بود آه احتمال وقت تقاضا برای نيروی آار آن هر. گيرد يك ارتش ذخيره آار بهره میبهتر را پيدا آنند از

آورند تا آارگران تازه نفسی را وارد می به اين ارتش ذخيره روی آورد آارفرماهاتمزدها را پيش میباال رفتن دس

ين نيروی ا  و کودکان کارران بيکار و زنانکارگ. بازار آار آنند و در مقابل همه مطالبات آارگران موجود بايستند

  . دهنددخيره را تشکيل می

د و با اين که دو سوم داان نصف جمعيت جهان را تشکيل می، زن١٩٨٠بر اساس گزارش سازمان ملل در سال 

 درصد ١/١تر از آورند و کم درصد درآمد جهانی را به دست می١/١دهند های کاری جهان را انجام میساعت

شود بيشتر حضور دارند و تری پرداخت میهای شغلی که دستمزد کمزنان در بخش. رايی جهان را دارا هستنددا

المللى آار اعالم آارشناسان سازمان بين. تر از مردان استهای شغلی يکسان خيلی پايينمتوسط حقوق زنان در رده

 درصد زنان در ۵٠ سال اخير در حدود ١۵ت و تنها در ند آمار زنان آارگر در دنيا هر ساله رو به افزايش اساهآرد



. شوداند آه اين وضعيت در آشورهاى در حال توسعه بيشتر مشاهده مىآشورهاى مختلف جذب بازار آار شده

هاى الكترونيك، توليد محصوالت هاى مختلف چون آارخانهبندى اين سازمان، زنان آارگر در بخشگروهبراساس 

. ، بازرگانى، صنايع آشاورزى و صنايع دستى مشغول به آار هستندها، هتلهاها، بانكبيمارستانغذايى، شيميايى، 

ترين آمار بيمارى  زنان آشاورز با بيش.روبرو هستندترين ريسك سالمتى با بيش، زنان شاغل در بخش آشاورزى

. شود سراسر دنيا را شامل مى جمعيت زنان آشاورز نيمى از جمعيت آشاورزان.مواجهندو مشكالت ناشى از آن 

اين گروه از . هاى مداوم بدون استراحت در هر نوع شرايط آب و هوايى آار آنندها مجبورند ساعتبسيارى از آن

  .شودها پرداخت می به آن اندکزنان مرخصى ندارند و حقوق بسيار

 ٤١٣  هزار و ٤٦٧  ميليون و ٦٨  به ٨٤ به گزارش ايسنا، به نقل از روابط عمومى اين مرآز، جمعيت ايران در سال 

 نفر زن بوده ٨١٠  هزار ٦٦٥  ميليون و ٣٣  نفر مرد و ٦٠٣  هزار و ٨٠١  ميليون و ٣٤ نفر رسيد آه از اين تعداد 

  . اما با اين وجود اشتغال زنان در بازار کار، بسيار پايين است.است

 که در اين ميان وضعيت کارگران زن نسبت به کارگران گيرنددر ايران، کارگران شديدا مورد استثمار قرار می

  .تر است وخيم بسيارمرد

 اختناق و از سوی ديگر، .های اجتماعی مختلفی مواجه هستند بحرانصد مردم ايران، با فقر و دربيش از هفتاد

وری اسالمی، های سرکوبگر جمهدر چنين شرايطی، ارگان. سانسور و سرکوب جان مردم را به لبشان رسانده است

ها را شرمی آنبا بی» بدحجانی«ها به بهانه در خيابان. کنندختران و زنان را سرکوب میدبه طور سيستماتيک 

. کننددرست می» بدحجابی« بيش از صد هزار زن پرونده بههر سال . دهندمورد اهانت و آزار و اذيت قرار می

های دولتی را را تصويب و دستگاه» ساماندهی مد و لباس « به اصطالحطرح مجلس جمهوری اسالمی، نيز اخيرا

 . اسالمی را فراهم کنند-های منطبق با الگوهای ايرانی موظف کرده است برای کارمندان خود امکان تهيه لباس

   .تر زنان استهدف اصلی اين طرح، اسارت هر چه بيش

 ها آن يعنی تعيين مدل و رنگ لباس،زنانابتدايی ترين امر تر در خصوصیاين طرح در واقعيت نه تنها دخالت بيش

  .  داردبه دنبالتر زنان را است، بلکه اساسا هدف اصلی اين طرح، توهين و تحقير و سرکوب هر چه بيش

های سران ترين دغدغهيکی از مهم سال حاکميت جمهوری اسالمی، کنترل پليسی و اسارت زنان، ٢٨ در اين

 درباره مسايل ديگر، کمی هم  اگر سران اين حکومت.ی سرکوب آن بوده استهاجمهوری اسالمی و ارگان

دادند شايد امروز معضل  بيکاری و اشتغال اين قدر حساسيت نشان می به عرصه از جملهاجتماعی و رفاه مردم،

  .کردنددر حال انفجار تشبيه نمی» بمب ساعتی«عظيم بيکاری را به يک 

 با از همان روزهای اول به قدرت رسيدنش،، ١٣۵٧ در سال ،ی اسالمی ايرانجمهورالزم به يادآوری است که 

  نيز سيستماتيک زنان راها سرکوبترين سياستسرکوب وحشيانه دستاوردهای انقالب، از جمله با اتخاذ غيرانسانی

های و نوشتههای آسمانی و اظهارنظرها زيرا تفکر ضدزن به ويژه در کتاب.  کرد حجاب اسالمی اجباری آغازبا

 بنابراين، حجاب، قبل از يک پوشش يک اونيفورم رسمی مذهبی .روحانيون سابقه طوالنی و ريشه تاريخی دارد

 .مانند عبا و عمامه و سنبل اسارت زن در حاکميت جمهوری اسالمی است

 بيكاری زنان



ه بيکاران مربوط به جوانان است بخش عمد. های بيكاری در جهان است  از باالترين نرخی يك، در ايرانینرخ بيكار

 جامعه ايران در شرايط کنونی ی اصل از مشكالتیمشكل بيكاری يك.  جمعيت استیاختار سن تغيير سکه ناشی از

   .است

 جمعيت اين گروه شود که تخمين زده می. سالگی است٢٩ تا ١٥ در سنين  ايرانبازار آار  به جوانورود جمعيت

ريزی جمهوری اسالمی برای  در حالی که برنامه.به افزايش خواهد بود روچنان هم ،١٣٩٠ تا سال ايران در یسن

 کشور  و تحصيل کردهنيروی کار جوان اسبی با نيروی کار تازه ندارد و هر سال بر تعداد بيکارانتناشتغال هيچ 

هوری اسالمی از دست  حتی بسياری از چوانان، اميد خود را برای پيدا کردن کار در حاکميت جم.شودافزوده می

   .اندداده

 ی آمارهابراساس. دهدیرا نشان م ايران  سراسردر ی دارد و بحران بيكاریابعاد وسيع،  زنانیبيكاردر اين ميان 

 يی و روستایجوامع شهر  يا متوسط در تحصيالت عالیی زنان بيكار و دارا توزيع آلهمرآز آمار ايران دربار

 با ی در روستاها از آن زنانیبيكار  درصد نرخ٤/۵٩ در شهرها و خ بيكاری درصد نر٧/٨٨دهد،  نشان می

 برابر ٤ نرخ بيكاری زنان دارای تحصيالت عالی ١٣٨٠ا  ت١٣٧٦ یها  سالیط.  يا متوسط استیتحصيالت عال

 .اين رقم در حال افزايش است وشده 

  درصد افزايش٨٢ به ١٣٨٢در سال  سال سن داشتند آه اين نسبت یدرصد بيكاران زير س ٧١، ١٣٧۵در سال 

 ١٩درصد به  ١٤ درصد افزايش از ۵ با ١٣٨٢  تا ١٣٧۵ ساله در دوره ٢٩ تا ١۵ مردان ینرخ بيكار. يافت

 درصد رسيد، در ٣٧درصد به  ٢١ درصد افزايش از ١٦ با ی زنان در همين گروه سنینرخ بيكار. درصد رسيد

  .پيدا کردزنان و مردان به شدت افزايش  یميان نرخ بيكار باال رفت و هم فاصله ینتيجه هم نرخ بيكار

  عمدتا در بخشهای عمده فعاليت زنان در جوامع شهری و روستايی، شامل کشاورزی، توليد منسوجات بخش

 ٣/٢٨ است که  از آنآمارهای موجود حاکی.  آموزش، بهداشت و مددکاری اجتماعی است،بافی  قالیدوزندگی و

 درصد در بخش کشاورزی و ۶/١۶ درصد در بخش آموزش، ٢۶ بخش توليد منسوجات، درصد زنان شاغل در

 درصد از زنان ٣/٢که فقط   در حالی.  درصد نيز در بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی به کار مشغول هستند۶/٧

 اقی مانده، درصد ب٨۴های مذکور را اشغال کرده و  درصد مشاغل گروه ١۶ مردان .ها فعاليت دارند در ساير بخش

. تر از نرخ بيکاری مردان بوده استکم، ١٣۵۵رخ بيکاری زنان در ايران تا سال ن. کنند ها فعاليت می در ساير بخش

در حال .  شده استترهای اخير اين فاصله زياد تر شده و در سالولی بعد از آن نرخ بيکاری مردان از زنان کم

و اشتغال زنان، هنگامه  بيکاری (. ايران، در حال افزايش استحاضر نرخ بيکاری زنان تحصيل کرده در جامعه

  ) ، تارنمای فرهنگ و پژوهش عليقلی

فرهنگی، اجتماعی بانوان و مشاور وزير آموزش و پرورش جمهوری  بنا به اظهار مهری سويزی، عضو شورای

دار، در مقابل نان خانه به ز».دار در آشور وجود دارندزن خانه  هزار۵٠٠ ميليون و ١٢بيش از «اسالمی، 

ها تعلق ای نيز به آنگونه بيمهگردد و هيچکارهای سخت خانگی با ساعات کار طوالنی هيچ دستمزدی پرداخت نمی

تواند به استقالل نسبی  توسط حکومت میدار به زنان خانهتالش برای پرداخت دستمزد و يا بيمه بيکاری. گيردنمی

  .ها ياری رساندآن



وضعيت زنان .  هزار زن سرپرست خانوار در سراسر ايران وجود دارد٢٠٠ حال حاضر يک ميليون و همچنين در

ها، با کمک بسيار ناچيز بنيادها زندگی خود و فرزندانشان را در ميان آن. سرپرست خانوار بحرانی و دلخراش است

  .شوندحسوب میپذيرترين اقشار جامعه مگذرانند و آسيبدريايی از درد و رنج و اندوه می

در .  ميليون نفر رسيد٢/٣به  ١٣٨٢ هزار نفر بود آه اين تعداد در سال ۵۵٠،  تعداد آارمندان دولتی١٣۵٧در سال 

 گستردگی  قبل از هر چيزاين مسئله،. است  برابر شده ٦ اما تعداد آارمندان دولت ،اين مدت آل جمعيت دو برابر

-دولتی را به نمايش میويل طهای عريض و  ل و ناآارآمد در دستگاهغيرفعا یحضور نيروها، اتيكبوروآرسيستم 

به اين مسايل بايد قوانين عقب  عالوه بر آن،.  تعداد زنان شاغل در ميان کارمندان دولت، بسيار اندک است.گذارد

ی اسالمی کليه قوانين جمهور. زودف اسور را نيزن و سااقتنهای شديد سياسی و اخمانده و خرافی مذهبی و سرکوب

های مردم تحت ستم و نشجويی و جنبشاهای اجتماعی چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دبر عليه جنبش

و در خدمت دهد از خود نشان میهولناکی  سيارب عرصه زنان، چهره اين قوانين در. لب استطلب و برابریطحق

ترين حمايتی از قوانين جمهوری اسالمی، کمدر  .گيردسرکوب سيستماتيک زنان و تقويت مردساالری قرار می

فرسای خانگی بدون اجر و مزد، اگر زنان غير از کارهای صاقت. خوردحقوق انسانی و اجتماعی زنان به چشم نمی

به او پرداخت تری نسبت به همکار مرد  دستمزد بسيار کم، يک کار برابر ازاء در بيرون داشته باشند در همکاری

  .کنند نخست زنان را اخراج می،هاسازی در اخراج.شودمی

 به ويژه کارگران زن، عدم ،ها و مطالبات کارگران به خواستیگويو عدم پاسخ موقت کار سنگين قراردادهای

 بسيار سخت و دشواریی  هم داده و زندگتاسب نيروی کار جديد با ايجاد اشتغال توسط دولت، همگی دست به دستن

  . به بار آورده استدارکارگر و خانه  برای زنانرا

  

   زنانهای اجتماعیآسيب
 حدود سبب شده است که  ديگرهای اجتماعی و خانوادگی، ياس و نااميدی و عواملفقر اقتصادی، فرهنگی، سرکوب

ز سر تعداد زيادی دختر و زن ا.  اين رقم باال و خطرناکی برای زنان است.کشيده شوندد ده درصد زنان به دام اعتيا

 .دهنده است خودکشی در ميان زنان بسيار تکان.انده آشيده شدفروشی فقر و ناچاری به تن

  به زنانی جدیها  آسيبفروشیتن آه  مسلم استاما . در ايران وجود نداردفروشیتن از ميزان ی و واقعیآمار رسم

 در  است آهيیها ی زشت و  نابرابریی،های اقتصادی، زورگويحقوق بیی تمامی قربانفروش،يک تن .کندوارد می

   .عامل اصلی آن استجمهوری اسالمی، ستيز عملکردها و قوانين زن وهله اول

اند و   گرفتهیتصميم به خودآش بارها  کنند،فروشی میها تننادر خياب  آهی درصد زنان٧۵ ،ی جهانیطبق آمارها

 ی سودآور تجارت، برای باندهای مافيايی بورژوازی،فحشاء .اند تصميم موفق شده ها در اقدام به اين درصد آن١۵

   .است

با دو دهه گذشته   در ايران در مقايسهفحشا، سن  جمهوری اسالمیی سازمان بهزيستیبه گفته مديرآل امور اجتماع

قرار  یهفته فرار از خانه مورد تجاوز جنس  در نخستينی از دختران فراربااليیدرصد . است   يافتهیآاهش بسيار

انعکاس ها   رسانهی نيز در برخی عربی حوزه خليج فارس و پاکستانها نشين شيخ  بهیقاچاق دختران ايران. گيرند یم



محبوبه مقدم، دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگری مطالبات زنان در تحقيقی در مورد فروش دختران  .يافته است

- ساله ايرانی در کراچی خريد و فروش می٢۵ تا ١۶ر  دخت۵۴روزانه «: ايرانی در کشورهای همسايه گفته است

 درصد دختران که برای ٨۶قريب به . رسد هزار نفر می٣٠٠ تعداد دختران فراری در کشور دست کم به ».دشون

 از زنان به علت فقر و محروميت، نداشتن یشمار. گيرنداستفاده جنسی قرار میکنند مورد سوءنخستين بار فرار می

 ی روتامين زندگی ی برایفروش  به تنیاجتماع یها ی، و ناهنجاری، نابرابری خانوادگیها نبود مراقبت سرپرست و

 .گيرد قرار میر همواره امنيت جانی او در معرض خطشود، ی آشيده میفروش تن  آه بهیزن. آورند یم

 ینو و جمشيد و سوزاندن تعداد شهریها تخريب محله مردم ايران، ١٣٥٧در اوايل انقالب الزم به يادآوری است که 

  چنين.بود وحشيانه و غيرانسانی الهی جمهوری اسالمی، اقدامیبندان حزبتوسط قداره  محروم،از اين زنان

 جمهوری اسالمی، یمقامات رسم بنا به اقرار  اجتماعی کم شود، بلکه آسيب معضل وشد ايننباعث   نه تنهایماتادقا

 جمهوری  مجلس هفتم زن از نمايندگانیيك. است  سال رسيده ١٣ به فروشیتنسن ،  سه دهه بهپس از گذشت نزديك

در اين  . ديگران باشدی برایدانسته تا درس عبرتها  اعدام تعدادی از آن رامعضل اجتماعیحل اين   راهاسالمی،

 ی فتوا باانين اسالمی و يا استناد به قو با، باندهای وابسته به بسيج و سپاه و امر به معروف و نهی از منکرها،سال

 .اند کردهیسعيد حنايفروش و خيابانی چون  اقدام به ربودن و کشتن زنان تن،های ريز و درشتاهللاآيت

 ی به نيازهام توجهدی، ع نابرابرتبعيض و ،طالق فرهنگی،  و محروميت اقتصادی، فقر فقر،یعوامل خانوادگ

 خيابانی و  از زنانهای حمايتسازمان فقدانو ، ی اعتياد، بيكار،ی دولتهای سيستماتيکسرکوبنوجوانان،  یعاطف

 فروش، هموارهتن زنان.  نقش دارندفروشی رشد و گسترش تنمله عواملی هستند که درجفروش، از ديده و تنآسيب

ل از هر ، قب اجتماعی بزرگ برای حل اين مشکل،بنابراين. ها قرار دارند آزار و اذيت و انواع بيماریدر معرض

-تر از همه تن مهم. آن را از بين برد اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی همه عوامل ضروری است کهچيز

فروش، چه زن و چه مرد، زيرا تن. فروشی، مادام که عوامل ياد نشده از بين نرفته است نبايد جرم محسوب شود

های دولتی و خانوادگی  و محروميت و نتيجه سرکوب جامعه و زائيده فقر مناسبات جاریجانی نيست، بلکه قربانی

  . است

  ازدواج در سنين کودکی
 .ها سبب شده است که کودکان در سنين کوچک شوهر داده شونداهللالمسائل آيتقوانين جمهوری اسالمی و توضيح

شه را در هفت  عاي،محمد. الگوی ازدواج کودکان دختر برای روحانيون همان الگوی محمد پيغمبر اسالم است

 سال  سال۵۵حدود نيم و يا نه سالگی با او همبستر شد، در حالی که او  ت وشسالگی به عقد خود درآورد و در سن ه

- جشن تکليف برگزار کرده و به آن کشور، ساله مدارس٩از اين رو، جمهوری اسالمی، حتی برای دختران . داشت

  .اج کنيد، بنابراين، بايد قوانين را رعايت کنيدودنيد ازتواايد  و میگر بالغ شدهگويند شما ديها می

، قانون جديد مجازات اسالمی، تصويب شد که بر طبق آن، سن مسئوليت کيفری برای دختر نه سال ١٣٧٠در سال 

بدين ترتيب، اگر دختر هشت و ساله و نيم .  سال تمام قمری تعيين شد١۵و برای پسر ) هشت سال و نيم(تمام قمری

 سالگی، بدون اجازه پدر ١٨شود، در حالی که همين دختر تا سن ب عمل خالفی گردد، قانونا مجرم شناخته میمرتک

  .حق سفر به خارج کشور را ندارد



 درصد در شهر تهران ٧/٧ از،  درصد دختران٢٠ دهد آه بيش از ی نشان م،نتايج مطالعات صورت گرفته در ايران

آه ازدواج ی طوره اند؛ ب  سالگى ازدواج آرده١٨ قبل از سن ،ستان و بلوچستان درصد در مناطق روستايى سي٤٠تا 

از سوى ديگر ازدواج زودهنگام باعث . ترين عامل ترك تحصيل دختران نوجوان شناخته شده استزودهنگام مهم

 احتمال  وتررايج خشونت خانگى و جنسى عليه همسران نوجوان ،ه بر اينو عال.شود یافزايش ميزان بارورى م

هايى آه حاصل  به گفته محققان، ازدواج زودهنگام حتى بر روى بچه. تر است نيز بيشهاآنطالق و جدايى در بين 

  .گذارد یها هستند نيز تاثير منفى ماين ازدواج

مديرآل امور اجتماعى استاندارى تهران، در خصوص مقايسه رشد طالق و ازدواج در آل آشور نيز به ايسنا گفته 

های ثبت  دهد، طالق  درصد رشد نشان می٨/٨ آل آشور ٨٤ و ٨٣هاى ها در مقايسه سالت، در حالى آه ازدواجاس

 . درصد رشد داشته است آه رقمى بسيار تامل برانگيز است١٤شده در همين مدت  

اد جامعه به  درصد افر٢١  گفته است کهفريد براتى، رييس ستاد ساماندهى بيماران روانى مزمن بهزيستىهمچنين 

های روانى دو برابر مردان گزارش شده    بيماری  به گفته وی، ميزان ابتالى زنان به. های روانى دچار هستند  بيماری

 اين آمار .دهند   درصد را مردان تشكيل می٩/١٤های روانى را زنان و    درصد از مبتاليان به بيماری٩/٢۵. است

  .يرقابل تحملی زير فشار سرکوب دولتی و خانوادگی قرار دارنددهد که زنان ايران، در حد غنشان می

 ١٨ دختران، قبل از   درصد ازدواج٢٠ بيش از ، باال رفته است، اماج در ايراناسن ازدو اين که با وجوداکنون 

های پوسيده و کهنه  در فقر اقتصادی و فرهنگی، سنترا بايدامل اصلی آن وع آه يک معضل اجتماعی استسالگى 

در روابط و مناسبات خانوادگی، سرکوب عواطف دوران کودکی و جوانی، و به ويژه در تبليغات و قوانين جمهوری 

  .مورد بررسی قرار داداسالمی 

  بندیجمع
مزد «های کارگری به ويژه شوراهای کارگری، مطالبه  مردم ايران، تشکل١٣٥٧های اول بعد از انقالب در سال

يورش به . هايشان قرار داده بودندخواست را در ليست »بر برای زن و مرد کارگربرابر در ازاء کار برا

ها جويان، مردم تحت ستم و کارگران سبب شد که اين مطالبه مانند دهدستاوردهای انقالب و سرکوب زنان، دانش

   . و مسئله روز باشدچنان مطرح هم، کارگران ديگرمطالبه

از اين .  است فقيردار و متعلق به زنان کارگران و خانه، واقعی اکثريت زنانها و مشکالت عينی ودردها و رنج

 معنوی رفع مشکالت و معضالت مادی و ،دستمزد بين زن و مردرو، رفع بردگی خانگی زنان، رفع نابرابری 

گر های دي همچنين ضروری است که جنبش زنان، با جنبش.قيم جنبش کارگری و جنبش زنان استت، امر مسزنان

 در ، مسئله برابری زن و مرد در واقع.اجتماعی به ويژه جنبش کارگری پيوند بخورد و رابطه تنگاتنگی داشته باشد

 اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی، امر مستقيم جنبش کارگری کمونيستی است و هایعرصهتمامی 

  .تاريخا هم چنين بود

های ضدزن جمهوری اسالمی را تا طلب، طرحخواه و برابری و آزادیتاکنون مبارزه زنان و مردان سوسياليست

ها، اشعار، مقاالت، جلسات و اعتراضات خيابانی خود به ويژه زنان در داستان است؛ حدودی نقش بر آب کرده

ن همواره بر برابری ضد و مرد تاکيد دارند تا جايی که هشت مارس روز جهانی زنان را که ريشه در مبارزه زنا



برگزاری هشت مارس، همچنين اول ماه . کنندکارگر و جنبش کارگری کمونيستی دارد را به طور علنی برگزار می

زيرا . اندهای قوانين اسالمی و حکومت جمهوری اسالمی را لرزاندهمه در ايران، وقايع بسيار مهمی هستند و پايه

 زن ايرانی، کالرازتکين، رزا لوکزامبورگ، کولنتای و قرار بود الگوی زن ايرانی، فاطمه زهرا باشد، اما الگوی

  .غيره است

هايش دفاع هر کسی که از حرمت و موجوديت انسان و حقوق و آزادی. شمول استاساسا حقوق زنان، حقوقی جهان

  .کند، بايد در جهت رشد رفع ستم تبعيض جنسی و برابری زن و مرد تالش کندمی

در   ».اولين ستم طبقاتی مقارن است با ستم جنس مذکر بر مونث«: نويسدخويش میانگلس، در کتاب منشا خانواده 

 رفع ستم طبقاتی است و بين رفع ستم جنسی و ستم طبقاتی رابطه تنگاتنگ و وواقع رفع هرگونه ستم جنسی در گر

  .متقابلی وجود دارد

ها، نبايد به زنان محدود باشد، بلکه بايد مسلما، مبارزه برای بهبود شرايط زنان و رفع تبعيض و نابرابری از آن

دهی و پيش طلب دوش به دوش هم اين مبارزه را در سطح اجتماعی سازمانخواه و برابریزنان و مردان آزادی

از اين رو الزم است اشاره شود که گرايش فمينيسم ليبرالی، با تفرقه انداختن در اين جنبش و عمده کردن . ببرند

 .کشى زنان خواهد شدهاى اصلى ستمردان، منجر به انحراف اذهان زنان کارگر در مورد ريشهتضاد زنان عليه م

داری است، اما اين به اين معنی نيست که مبارزه برای بهبود ريشه انقياد زنان در شيوه توليد سرمايهبدين ترتيب، 

ها و  برای تحميل خواست بايدنيزاکنون هم  بلکه،گرددموکول  سرنگونی بورژوازی به بعد ازموقعيت زنان، 

هر درجه مطالبات زنان . دايمی زدمبارزه پيگير و دست به داری و حکومت حامی سرمايه مطالبات زنان به سرمايه

تر ا مهم اساس.ن درجه نيز فضای سياسی و اجتماعی جامعه بازتر خواهد شدا به هم،به جمهوری اسالمی تحميل شود

-بی ستم و  همه اشکالدانيم که ريشهدر عين حال می.  جدا از مبارزه طبقاتی نيست،ی زن مبارزه برای رهاياز همه

لغو  سرنگون گردد و با  با انقالب اجتماعی طبقاتیداری هنگامی خشکيده خواهد شد که سيستم سرمايه، زنانحقوقی

   . يک جامعه اشتراکی آزاد، برابر و انسانی برقرار گردد،کار مزدی و مالکيت خصوصی
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